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Notulen 28-11-2019
Situatie Gravenstraat. Joke heeft contact opgenomen met wijkagent, er
wordt nu extra gecontroleerd op auto’s die fout parkeren.
Mededelingen vanuit directie
Vervangingen
Merel heeft nieuwe baan gevonden. Gelukkig is er vervanging voor
Merel gevonden. Marloes gaat nog een week met verlof, daar is ook
vervanging voor.
Staking (30 en 31 januari)
De stakingsbereidheid is groot onder het team. Dit keer worden de
dagen niet uitbetaald door Talent. Het gaat het team niet zo zeer om het
salaris, maar vooral om lerarentekort en werkdruk.
Viertaal
Viertaal gaat weer uit locatie Kersenboogerd.
MKC-ontwikkeling
De werkgroep heeft bedacht hoe een hele dag op het MKC eruit zou
komen te zien. Er zijn nog veel onduidelijkheden over de huisvesting. Er
wordt nu wel nagedacht over inrichting van het gebouw (pakket van
eisen) en er moet een businessplan gemaakt worden. Op 12 februari is
volgende bijeenkomst van de werkgroep. De pedagogische plannen zijn
bekeken en gaan verder uitgewerkt worden.
Samenwerking Talent/SKH
Er is een persbericht uitgegaan over verregaande samenwerking
Talent/SKH er wordt daarin al gesproken over “Talent kinderopvang en
onderwijs.” De MR heeft het idee dat de procedure rondom
samenwerking nu wel heel snel verloopt. Tijdens de volgende GMR
wordt er uitleg gegeven over de juridische kant van verregaande

samenwerking. Vanuit de MR wordt geadviseerd om als GMR ook een
juridisch adviseur mee te nemen naar de GMR.
GMR
Begroting van Talent is besproken in GMR. Binnen de GMR gaat er
meer gewerkt worden met werkgroepen zo kunnen onderwerpen
uitgediept worden.
Interne audit
Er is nog geen verslag gekomen vanuit het auditteam. De ouders die
met het auditteam hebben gesproken geven aan dat ze heel positief
geweest zijn over de school. Er moest echt gezocht worden naar
verbeterpunten. Vooral het pedagogisch klimaat en de veiligheid werd
geroemd. De terugkoppeling zal volgende vergadering plaatsvinden.
Rondvraag
L: in de volgende nieuwsbrief wordt er een oproep geplaatst voor twee
nieuwe leden in het nieuwe schooljaar.

